
Zarządzenie Nr ł~~./2020 
Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

z dnia ...... ~ .... ......... 2020 r. 

w spraw ie powołania komisji do przeprowadze nia postępowania kwalifikacyj nego 

dla 

Pani Ewy Jarosz - Kot 

ubiegającej się o awans na stopień nauczyc iela dyplomowanego. 

Na podstawie art . 9g ust. 3 ustawy z dnia 26 stycz nia 1982 roku - Karta Nauczyc iela 

(t.j. Dz. U. z 20 19 r. poz. 22 15) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Kwalifikacyjną do przeprowadzenia postępowania kwalifik acyjnego 

dla Pani Ewy Jarosz - Kot (specjalność nauczyciela: edukacja wczesnoszkolna, język 

angielski) 

ubiegającej się o awans na stopiefrna uczyciela dyplomowanego w następującym składzie : 

1. Marzena Zajączkowska - przewodnicząca, przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny; 

2. Ewa Klefas - ekspert w zakres ie filologii rosyj skiej , nauczama początkowego, 

oligofrenopedagogiki , zarządzania oświatą, języka polskiego 

hum anistycznych; 

przedmiotów 

3. Anna Rafalska - ekspert w zakresie pedagogi ki, nauczania początkowego, informatyki , 

plastyki , techniki , bibli otekoznawstwa, terapii pedagogicz nej , wychowan ia do życia w 

rodzinie, kwalifikacje w zakresie bloku humani stycznego ( język pol ski, historia); 

4. Leszek Pastuszka - ekspert w zakresie wychowania fizycznego, edukacj i i rewalidacji 

osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, zarządzania oświatą; 

5. Renata Samela - dyrektor szkoły. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dni em podpi sania. 



Uzasadnienie 

do Zarządzenia Nr~t . .12020 

z dnia ........ ~ ... ~ ... 2020 r. 

Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty 

Stosownie do treści art. 9b ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 

Nauczycie la (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) nauczycielowi mianowanemu stopień nauczyciela 

dyplomowanego nadaje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, którym na pod stawie art. 51 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj.: Dz.U. z 2020 r., poz. 910) 

jest kurator oświaty. 

Zgodn ie z art. 9g ust. 3 ww. ustawy organ sprawujący nadzór pedagogiczny powołuje 

komisję kwalifikacyjną dla nauc zycie li ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego. 

Wydanie przedmiotowego zarządzenia jest realizacją norm prawnych wynikających 

z ww. przepisów. 


